PROTOKÓŁ NR 15/2020
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 26 maja 2020 roku
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Hali
Sportowej przy ul. Kościuszki w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji
według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 6. Ponadto w obradach
uczestniczył Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Zastępca Burmistrza Głogówka Anna Barysz
oraz Skarbnik Alina Janik.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji,
2. Stwierdzenie kworum,
3. Ustalenie porządku obrad,
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r.
5. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Głogówka
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przeszedł do porządku obrad.
Ad. 4 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r.
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali wszystkie materiały.
Radni jednogłośnie przyjęli analizę do wiadomości.
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Ad.5
Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów pozytywnie zaopiniowała wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.

Ad. 6. Przewodniczący przeszedł do zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.
Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2019 r.
Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię.
c) w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019,

Radna Ewelina Barton pyta z jakimi jednostkami organizacyjnymi w obszarze pomocy
i wsparcia współpracował Ośrodek Pomocy Społecznej.,
Burmistrz zwrócił się z prośbą o przywołanie pracownika merytorycznego wraz z
Kierownik OPS.
Członkowie Komisji postanowili zaczekać na zaproszone osoby.
Na obrady Komisji dołączył Tadeusz Wrona.
Skład Komisji 7/7 członków.
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e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w mieście Głogówek,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
g) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
Burmistrz Głogówka tłumaczy, że skarga odnosi się wielu aspektów. Informuje, że sprawa
toczy się od 2016 roku i dotyczy między innymi niezadowolenia z nieumorzenia zaległości
powstałych głównie za zajmowanie lokalu mieszkalnego. Burmistrz informuje, że nie widzi
przesłanek, aby dokonać umorzenia zaległości. Zadłużenie wszystkich mieszkańców Gminy
Głogówek związane z najmem lokali wynosi około 700 tys. zł. Burmistrz dodaje, że strona
dostała szanse w postaci pracy w Gminie Głogówek z której zrezygnowała. Wspomina również
o tym, iż zna stronę, lecz kieruje się zasadą bezstronności.
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Przewodniczący Komisji informuje, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała skargę za
niezasadną.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
i) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa
miejscowego),
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
j) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. elektroskażenia),
Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało
k) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Burmistrz Głogówka informuje, że na Sesji pojawi się Naczelnik Wydziału Gospodarki
Odpadów Komunalnych.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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l) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Głogówek",

Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
n) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku
od środków transportowych na 2019 rok,
Radny Joachim Sobek pyta o nazwę uchwały.
Skarbnik odpowiada, że w roku 2020 obowiązują stawki uchwalone w 2019, które nie były
zmieniane.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
o) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2020 roku
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 7 Sprawy Różne
Przewodniczący informuje o piśmie z firmy Tauron, które dotyczy wniosku o podjęcie
uchwały związanej z obniżeniem podatków dla przedsiębiorstw.
Burmistrz Głogówka w odniesieniu do pisma oznajmia, że w imieniu Gminy Głogówek
nie będzie prowadzić umorzeń podatkowych dla wszystkich, natomiast będzie rozmawiać
z przedsiębiorcami, tak jak to miało miejsce z właścicielami sektora transportowego.
Przewodniczący pyta członków komisji czy mają pytania, po czym informuje, że
oczekiwana jest jeszcze wizyta pracowników OPS.
Burmistrz Głogówka opowiada, o współpracy z organizacjami pozarządowymi którymi
są kluby sportowe oraz Caritas. Dodaje, że OPS współpracuje z różnego rodzaju instytucjami
którymi są np. banki żywności. Informuje o szykujących się zmianach w budżecie
i inwestycjach, które chciałby zrealizować.
Radny Tomasz Nosol pyta, czy zwiększy się przepustowość oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Głogówka stwierdza, że nie ma potrzeby zwiększać jej przepustowości,
a podczas modernizacji oczyszczalni największą intencją było dostosowanie jej do aktualnie
panujących trendów technicznych oraz zapobieganie bardzo poważnym awariom.
Radny Joachim Sobek wspomina o odwołanych dożynkach. Pyta jakiej wielkości
oszczędności z tego tytułu spodziewa się Gmina Głogówek, na co zostaną przeznaczone, jakie
poniesie koszty w związku z ich odwołaniem oraz jak kształtuje się sytuacja w związku
z odwołanymi Dniami Głogówka.
Burmistrz odpowiada, że jednym z elementów Dni Głogówka miał być bieg, który miał
zostać zorganizowany z funduszy pozyskanych od Euroregionu Pradziad. Gwiazdy, które
zostały wytypowane do występu podczas Dni Głogówka otrzymały zaliczki w kwocie
40 tys. zł, natomiast umowy z nimi zostały aneksowane i przechodzą na następny rok, a w
związku z tym Gmina Głogówek nie poniosła straty finansowej. Oszczędności, które zostały
wygenerowane przechodzą na poczet pokrycia deficytu wynikłego ze straty w podatku
dochodowym od osób fizycznych, który na dzień dzisiejszy jest szacowany na około 400 tys. zł.
Skarbnik Głogówka tłumaczy, że pewne dochody się zwiększają, a inne zmniejszają.
Dodaje, że na ten moment obniżane są wydatki związane z organizacją imprez co daje około
200 tys. zł.
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Burmistrz informuje, że Gmina nie korzystała z kredytu, a aspekty wiążące się
z płynnością finansową na ten rok są o wiele lepsze niż w ubiegłym roku. Część inwestycji jest
już zakończona i opłacona.
Radny Sobek, pyta, czy oszczędnościami można pokryć deficyt.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że nie ma takiej możliwości, dodaje, że Gmina jest
zmuszona wycofywać się z niektórych inwestycji.
Przewodniczący Komisji wita przedstawicieli Ośrodka Opieki Społecznej, przechodzi
do omawianego już wcześniej projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej za rok 2019 i oddaje głos Radnym.
Radna Ewelina Barton prosi o wyjaśnienie w sprawie organizacji pozarządowych, które
współpracowały z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogówku.
Pracownik merytoryczny odpowiada, że były to Caritas, oraz podmiot prywatny, który
prowadził świadczenia na rzecz dzieci np. rehabilitacje czy zajęcia logopedyczne.
Radny Sobek pyta o miejsce prowadzenia takich zajęć.
Pracownik odpowiada, że zajęcia najczęściej prowadzone są w miejscu zamieszkania,
lecz występują przypadki, gdzie zajęcia z pewnych przyczyn nie mogą odbywać się w domach
w następstwie czego szukane są miejsca odpowiednio przystosowane do zajęć.
W związku z brakiem pytań Radni przechodzą do głosowania.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący wraca do punktu sprawy różne i pyta o otwarcie szkół.
Burmistrz Głogówka informuje, że szkoły, żłobki przedszkola zostaną otwarte
1 czerwca 2020 r. Zachowany zostanie reżim sanitarny, ograniczone miejsce do zabawy.
Burmistrz dodaje, że podjął decyzje o przeprowadzeniu badań przesiewowych nauczycieli.
Radna Ewelina Barton pyta o prowadzenie zajęć online, gdyż jedna grupa nauczycieli
prowadzi zajęcia i realizuje materiał, natomiast inna część tego nie robi.
Burmistrz odpowiada, że dyrektorzy dostali wytyczne jak ma wyglądać prowadzenie
lekcji i oni odpowiadają za pracę nauczycieli. Tłumaczy, że system nauczania nie był
przygotowany na pracę online. Dodaje, że grupa nauczycieli świetnie radzi sobie z nauczaniem
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online jednak są też osoby słabsze w tej kwestii. Prosi o wszelkie informacje dotyczące
nauczycieli, którzy w ogóle nie prowadzą zajęć.
Radna zgłasza, że w szkołach występuje potrzeba wprowadzenia e-dziennika.
Burmistrz odpowiada, że koszt jest zbyt duży i w bieżącym roku wprowadzenie edziennika jest niemożliwe natomiast Radni mogą uwzględnić to w budżecie na rok następny.
Burmistrz informuje o decyzji nieuruchomiania kąpieliska miejskiego w sezonie letnim,
tłumaczy, że prace nad wznowieniem działania basenu należało zacząć w połowie maja. Należy
pamiętać o zatrudnieniu ratowników, zakupie chloru. Nie ma konkretnych wytycznych
dotyczących kwestii pracy na kąpielisku. Burmistrz wspomina o montażu bramy, ponieważ
basen nie posiadał wjazdu ewakuacyjnego.
Radny Tomasz Nosol porusza temat związany z odbiorem opon. Proponuje, by znaleźć
firmę, która będzie odbierać opony na PSZOK.
Burmistrz tłumaczy, że w Punkcie nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
lecz po znalezieniu firmy gmina jest w stanie pomóc w zorganizowaniu zbiórki. Informuje
o planowanej zbiórce foli, worków.
Przewodniczący Komisji zgłasza problem dotyczący drewnianego mostu w Olszynce.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant:
Monika Domaradzka
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